
11,2- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. ÚNORA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik ~ zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radni

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Kruliková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.30 hod

112.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 28.000 Kč

z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti

s poskytnutím neinvestičních účelových prostředků z Úřadu práce hl. m. Prahy na aktivní politiku

zaměstnanosti souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci v celkové

výši 28 tis. Kč a schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 28.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost mistni

správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 21.000,—; odpa 6171 —

činnost místní Správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st, politiku

zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 5.000,—; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2003. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP

Hlasování o usnesení: 5-0-0

112.2 Rozšíření kapacity ČOV Roztoky. Předkládá: lng. V, Vik, zástupce starosty. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že

- memorandum obcí o společném zájmu obci a MČ Praha-Suchdol na rozšíření ČOV Roztoky

schválené usnesením zastupitelstva MČ Praha-Suchdol dne 15. 9. 2016 není obcí Statenice zatim

schváleno a nadále probíhají jednání o kapacitě požadované touto obcí s městem Roztoky, obec

Statenice zvažuje výstavbu vlastní ČOV,

- město Roztoky oznámilo, že navrhuje a připravuje provedení stavby formou komplexního zadání díla

včetně projektové dokumentace a inženýringu, tzv. metodou "Žlutá kniha F|DlC",

- město Roztoky požádalo o potvrzení požadované kapacity ČOV ze strany zúčastněných subjektů do

28. 2. 2017,

— město Roztoky potvrdilo, že VÚAB nemůže zatím uvolnit svoji rezervu kapacity na ČOV pro ostatní

subjekty.

Rada ukládá pani Krumpholcové zaslat městu Roztoky do 28. 2. 2017 usnesení Zastupitelstva MČ

Praha-Suchdol č. j. 11/7/2016 z 15. 9.2016 a memorandum schválené timto usnesením, které

vymezuje požadavky MC na kapacitu ČOV. Hlasování o usnesení: 5-0-0

112.3 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky. Předkládá; Ing. V. Vik,

zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí přípravu návrhu dohody vlastníků provozně

souvisejicich kanalizací, kterou připravuje společnostVRV a. s. pro město Roztoky na období 10 let.

Návrh dohody nově stanovuje podminky pro čištění odpadních vod na ČOV Roztoky a na rozdíl od

předchozích smluv zahrnuje rovněž podmínky obchodní, sankční a rozšiřuje povinnosti na straně

MC Praha-Suchdol. Rada vzhledem k navrhovanému následnému předání všech práv a povinností

smluvních stran vyplývajících zdohody provozovateli kanalizace 1. Vodohospodářské s.r.o. ze

strany MC a provozovateli ČOV vlastníkem městem Roztoky adále sohledem na dobu trvání

dohody, vazby dohody na projednávané rozšiřování a budoucí financování ČOV souhlasí se

zadáním právního posouzení a připomínkování této dohody a s následnou spolupraci při přípravě

a projednávání rozšířeni ČOV s advokátní kanceláři Dohnal-Bernard. Rada ukládá Ing. Vikovi ve

spolupráci s lng. Novot ' pož'd t neprodleně opřílohy ŽŽímásledně zzflistit připomínky
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k navrhované dohodě od smluvního provozovatele kanalizace 1. Vodohospodářské s.r.o., projednat

s provozovatelem evidenci ekvivalentních osob připojených na ČOV Roztoky a připravit návrh

připomínek k projednání v radě městské části. Hlasování o usnesení: 5-0—0

112.4 Prodloužení stanoviska k dokumentaci EIA z 27.1. 2017 na záměr: Paralelní RWY

6R/24L, letiště Praha-Ruzyně. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo dne 27. 1. 2017 stanovisko, kterým se

prodlužuje platnost stanoviska EIA z 26. 10. 2011 kvýstavbě paralelní dráhy na letišti v Ruzyni

o 5 let, tedy do 26. 10. 2021. Z odůvodnění prodloužení zejména vyplývá, že:

- vlivy záměru nebyly po změnách v dráhovém systému posouzeny s rozsahem provozu stanoveným

v ZÚR hl. m. Prahy a uvedeným v původním stanovisku MŽP z 26. 10. 2011,

— záměr předložený při prodloužení stanoviska může být v rozporu se ZÚR Praha a návrhem ZÚR

Středočeského kraje,

— změna spočívající v uzavřeni dráhy 12/30 se jeví jako změna podstatná,

- konstatování MŽP, že nedošlo k objevení nových znalosti souvisejících s věcným obsahem záměru,

nekoresponduje s uzavřením dráhy 12/30 a změnou kapacity záměru.

Rada ukládá Ing. Vikovi prověřit možnost požádat Ministerstvo životního prostředí o přezkoumání

rozhodnutí o prodloužení stanoviska kzáměru Paralelní RWY 6R/24L, letiště Praha-Ruzyně, který

by po realizaci negativně ovlivnil také uzemí MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

112.5 Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA VP_2017_7307 — 5. společný

reprezentační ples MC Lysolaje a Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Rada schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA — Ochranným svazem

autorským pro práva k dílům hudebním z.s. č. VP_2017_7307, č. smlouvy MC 016/2017, za užití

hudebních děl (kapela Caroline Band) v rámci 5. společného reprezentačního plesu městských částí

Lysolaje a Suchdol, který proběhl v sobotu 21. ledna 2017; autorská odměna činí 2.963 Kč s DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem licenční smlouvy. Hlasování o usnesení: 5—0-0

112.6 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy o vymezení

oblastí, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými

předpisy. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

112.7 Žádost 0 předchozí souhlas k přijímáni finančních darů na rok 2017 do výše 150.000 Kč.

Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada v souladu s § 37b odst. 1

zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění, Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

uděluje předchozí souhlas společný pro více právních jednání v roce 2017 k přijímání účelově

neurčených peněžitých darů do výše 150.000 Kč. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace ZŠ M. Alše o přijatém usnesení Hlasování o usnesení: 5—0-0

112.8 Objízdné trasy v souvislosti se stavbou "Kanalizace Budovec - 2. část". Předkládá:

starosta. Rada vzhledem k aktuálnímu vývoji situace s projednáváním objízdných tras odkládá na

příště.

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod

Zápis byl vyhotoven dne 15. 2. 2017
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